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Välkomsthälsning 

BoN § 78 

  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) hälsar Christine Nerelius (sol) 
  välkommen som ersättare i barnomsorgsnämnden. 
 _______ 
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Budgetuppföljning 1998-05-31 

AU § 77 BoN § 79 Dnr 1998.005   042 

 
 
 Budgetuppföljning efter fem månader föreligger. 
 Jonas Knutson går igenom budgetuppföljningen. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Budgetuppföljning - respektive förskoleområde 

AU § 78 BoN § 80 1998.032   042 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har sammanställt respektive 

förskoleområdes budgetuppföljning och prognos efter tre månader. 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-28 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Ombudgetering 1997 - respektive förskoleområde 

AU § 79 BoN § 81 Dnr 1998.033   042 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har sammanställt förskoleområdenas 

resultat för 1997 efter genomgång med respektive förskolechef och 
avstämning mot fastställda verksamhetsmått. 

 
 Sammanställning och förslag till ombudgetering föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Resultaten för 1997 års daghemsverksamhet ombudgeteras enligt 

förvaltningens förslag vilket kan inrymmas i 1998-års budget för 
daghemsverksamheten. 

 
 2. Familjedagshemsverksamhetens resultat ombudgeteras ej. 

Däremot har delar av chefslönerna kunnat täckas av 
verksamhetsbidragen som respektive förskoleområde erhållit. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Resultaten för 1997 års daghemsverksamhet ombudgeteras enligt 

förvaltningens förslag vilket kan inrymmas i 1998-års budget för 
daghemsverksamheten. 

 
 2. Familjedagshemsverksamhetens resultat ombudgeteras ej. 

Däremot har delar av chefslönerna kunnat täckas av 
verksamhetsbidragen som respektive förskoleområde erhållit 

 _______ 
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Barnomsorgstaxa 1999 

AU § 80 BoN § 82 Dnr 1998.030   906 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med 

grundskoleförvaltningen arbeta fram förslag till samordnad taxa för 
barnomsorg och skolbarnomsorg. 

 Ärendet återremitterades till förvaltningen vid arbetsutskottets 
sammanträde 1998-05-05 för ytterligare kompletteringar. 

 Tjänsteskrivelse föreligger. 
  
 
 Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 1998-06-04 att ge 

förvaltningen i uppdrag att komplettera på sid. 4 med timtaxa och 
förtydliga texten på sid 2 angående samordningseffekten 90 tkr/mån 
för barnomsorgen, ändra rubrik på punkt 3.1.2 samt förtydliga  

Bil. 1(Rättad rubrik) sid 12-14 med antal i intervall. 
  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Barnomsorgsnämnden beslutar enligt alternativ 1 , ren timbaserad 

taxa. 
 2. Den nya taxan och därmed samordningen med skolbarns-

omsorgstaxan genomförs från 99-01-01.  
 Fram till dess sker samordning enligt nu gällande regler. 
 3. Barnomsorgsavgifterna höjs generellt med 3 % vilket förstärker 

nämndens resurser med ca 500 tkr på årsbasis. 
 4. Nämnden höjer avgifterna för ensamstående som är arbetslösa 

med 5 % och för maka/samboende med ytterligare 50 % så att 
samma relation gäller för arbetslösa som för andra familjekategorier. 

 5. Taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att barnomsorgen inför inkomst-

relaterad taxa, hel/halvtid för 11 månader samordnad med 
skolbarnomsorgens taxa och att barnomsorgsnämnden begär 1 Mkr 
från kommunfullmäktige för att täcka barnomsorgens kostnader för 
samordningseffekten  

 samt yrkar avslag på arbetsutskottets förslag punkterna 1, 3 och 4. 
  
 
 
 
 Ajournering 18.35 -18.40 
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  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår återremiss av punkt 4 i 
  arbetsutskottets förslag, för ytterligare utredning. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  Arbetsutskottets förslag punkt 4 återremitteras till förvaltningen för 
  ytterligare utredning. 
  Punkt 4: Nämnden höjer avgifterna för ensamstående som är 
  arbetslösa med 5 % och för maka/samboende med ytterligare 50 % 
  så att samma relation gäller för arbetslösa som för andra familje-
  kategorier. 
 
 
  Propositionsordning 
  1 arbetsutskottets förslag punkterna 1,2,3 och 5 
  2 Karin Dahl-Strandins (s) förslag  
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt arbetsutskottets förslag punkterna 1,2,3 och 5. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  5 ja-röster för arbetsutskottets förslag: Nils Lage Holmbom (m), 
  Margareta Öhman (m), Maj-Britt Brantingson (m); Inger Hjerpe (fp) 
  och ordförande Elisabeth Fagerlund (c) 
  4 nej-röster : Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Kerstin 
  Zetterman (s) och Katarina Lindered (sol) . 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag punkterna 1,2,3 och 5. 
 1. Barnomsorgsnämnden beslutar enligt alternativ 1 , ren timbaserad 

taxa. 
 2. Den nya taxan och därmed samordningen med skolbarns-

omsorgstaxan genomförs från 99-01-01.  
 Fram till dess sker samordning enligt nu gällande regler. 
 3. Barnomsorgsavgifterna höjs generellt med 3 % vilket förstärker 

nämndens resurser med ca 500 tkr på årsbasis. 
 5. Taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 
  
 
 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff, Kerstin Zetterman och 

Katarina Lindered (sol) reserverar sig till förmån för Karin Dahl-
Strandins (s) förslag.  
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 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att arbetsutskottet får mandat att 
besluta i det återremitterade ärendet. 

  
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Avslag på Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
 _______ 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-06-16 10 

Verksamhetsbidrag 

AU § 81 BoN § 83 Dnr 1998.036   915 

 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag arbetat fram förslag till 
timbaserade verksamhetsbidrag. Tjänsteskrivelse 1998-05-11 
föreligger. 

  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. För att fördelningen av nämndens resurser i så hög utsträckning 

som möjligt skall ske efter var omsorg erbjuds och efter hur höga 
kostnaderna är, så föreslår förvaltningen att en rent timbaserad 
verksamhetsbidragsmodell används och med tre olika åldersnivåer  

 ( alternativ 1 B). 
 2. Modellen föreslås gälla från 1 januari 1999 och för alla olika 

verksamhetsformer. 
 3. De slutgiltiga ersättningsbeloppen i kronor och ören, fastställs i 

samband med att detaljbudgeten upprättas för 1999. 
 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår avslag på timbaserade verksamhets-

bidrag som är barn- och personalfientliga och att barnomsorgs-
nämnden inför behovsstyrd anslagsfinansierad verksamhetsbidrag 
baserad på hel- och halvtidsmodell. 
 
 
Propositionsordning 
1. Arbetsutskottets förslag 
2. Karin Dahl-Strandins (s) förslag 
 

  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  5 ja-röster för arbetsutskottets förslag: Nils Lage Holmbom (m), 
  Margareta Öhman (m), Maj-Britt Brantingson (m); Inger Hjerpe (fp) 
  och ordförande Elisabeth Fagerlund (c) 
  4 nej-röster : Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Kerstin 
  Zetterman (s) och Katarina Lindered (sol) . 
 
 
 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
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 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. För att fördelningen av nämndens resurser i så hög utsträckning 

som möjligt skall ske efter var omsorg erbjuds och efter hur höga 
kostnaderna är, så föreslår förvaltningen att en rent timbaserad 
verksamhetsbidragsmodell används och med tre olika åldersnivåer  

 ( alternativ 1 B). 
 2. Modellen föreslås gälla från 1 januari 1999 och för alla olika 

verksamhetsformer. 
 3. De slutgiltiga ersättningsbeloppen i kronor och ören, fastställs i 

samband med att detaljbudgeten upprättas för 1999. 
 
 
 
Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff, Kerstin Zetterman och 
Katarina Lindered (sol) reserverar sig till förmån för Karin Dahl-
Strandins (s) förslag. 
______ 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-06-16 12 

Pedagogiska måltider 

AU § 82 BoN § 84 Dnr 1998.016   049 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att i samband med 

verksamhetsplan för 1999-2001 se över möjligheterna att åter införa 
de pedagogiska måltiderna inom barnomsorgen. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-28 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 I samband med verksamhetsplanen för 1999-2001 hemställer 

barnomsorgsnämnden om 400 tkr från kommunfullmäktige för att 
kunna återinföra de pedagogiska måltiderna. 

 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 I samband med verksamhetsplanen för 1999-2001 hemställer 

barnomsorgsnämnden om 400 tkr från kommunfullmäktige för att 
kunna återinföra de pedagogiska måltiderna. 

 
 
 Till protokollet bifogas särskilt yttrande från (s). 
 _______ 
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Åtgärdsplan - resultat föräldraenkät 1998 

AU § 83 BoN § 85 1997.006   908 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har sammanställt resultatet av 

föräldraenkäten för respektive förskoleområde och arbetat fram ett 
förslag till åtgärdsplan. 

 
 Åtgärdsplan föreligger. 
  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Barnomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till åtgärdsplan. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till åtgärdsplan. 
 _______ 
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Resultat personalenkät 1998 

AU § 84 BoN § 86 Dnr 1997.006   908 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har sammanställt resultatet av 

personalenkäten för respektive förskoleområde. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Behov av barnomsorgsplatser 

AU § 85 BoN § 87 Dnr 1998.008   908 

  
 Redovisning 1998-06-03 föreligger om behovet av 

barnomsorgsplatser inför hösten 1998. 
 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg informerar om den aktuella kösituationen. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Utvecklingsplan 1999-2001 

AU § 86 BoN § 88 Dnr 1998.035   012 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att årligen revidera 

utvecklingsplanen för barnomsorgsverksamheten. 
 Förslag till utvecklingsplan för 1999 - 2001 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets beslutade 1998-06-04 att ge förvaltningen i uppdrag 

att komplettera utvecklingsplanen på sid. 8 -datapolicy, sid. 10 -mål 
för datorer som hjälpmedel, sid. 12 - fortbildning och samordna 
miljöarbetet med skolan och på sid 14 -profilering. 

 
 Tjänsteskrivelse med arbetsutskottets beslut om komplettering 

föreligger. 
 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden antar utvecklingsplanen för perioden 1999 - 

2001 enligt barnomsorgsförvaltningens förslag med arbetsutskottets 
beslut om komplettering. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden antar utvecklingsplanen för perioden 1999 - 

2001 enligt barnomsorgsförvaltningens förslag med arbetsutskottets 
beslut om komplettering. 

 _______ 
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Behov av insatser för barn med språksvårigheter 

AU § 87 BoN § 89 Dnr 1998.035   911 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag tillsatt en utredningsgrupp 

kring barn med språksvårigheter.  
 Tjänsteskrivelse 1998-05-28 föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Barnomsorgsnämnden anställer en logoped på heltid från januari 

1999 samt förlänger avtalet med Nordöstra sjukvårdsområdet under 
våren 1999. Lönekostnaderna arbetas in i verksamhetsplanen för 
perioden. 

 2. Uppföljning och utvärdering , inklusive information om samarbetet 
med skolan, sker under april 1999 och rapportering sker till 
barnomsorgsnämnden i juni 1999.  

 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 1. Barnomsorgsnämnden anställer en logoped på heltid från januari 

1999 samt förlänger avtalet med Nordöstra sjukvårdsområdet under 
våren 1999. Lönekostnaderna arbetas in i verksamhetsplanen för 
perioden. 

 2. Uppföljning och utvärdering , inklusive information om samarbetet 
med skolan, sker under april 1999 och rapportering sker till 
barnomsorgsnämnden i juni 1999.  

 _______ 
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Ändrat lagrum för förskolan 

AU § 88 BoN § 90 Dnr 1998.009   003 

 
 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en fördjupad 

redogörelse för konsekvenserna av beslutet om övertagande av 
myndighetsbeslut med anledning av ändrat lagrum för förskolan. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-13 föreligger. 
  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Barnomsorgsnämnden informerar kommunfullmäktige om de 

oreglerade och obudgeterade ekonomiska konsekvenserna med 
anledning av det ändrade lagrummet för barnomsorgsnämnden. 

 
  2. Barnomsorgsnämnden äskar 1 Mkr. från kommunfullmäktige. 
 
  3. Barnomsorgsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
  överföra 450 tkr från socialnämnden till barnomsorgsnämnden. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  
 1. Barnomsorgsnämnden informerar kommunfullmäktige om de 

oreglerade och obudgeterade ekonomiska konsekvenserna med 
anledning av det ändrade lagrummet för barnomsorgsnämnden. 

 
  2. Barnomsorgsnämnden äskar 1 Mkr. från kommunfullmäktige. 
 
 3. Barnomsorgsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar  
 överföra 450 tkr från socialnämnden till barnomsorgsnämnden. 
 _______ 
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Kostnadsberäkning för barn 3-5 år 

AU § 89 BoN § 91 Dnr 1998.006   907 

 
 Förvaltningen har fått i uppdrag att kostnadsberäkna beslutet att låta 

barn mellan 3 - 5 år behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon. 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-28 föreligger. 
 
  Uppdraget är föranlett av det brev som kommunstyrelsens  
  ordförande Birgitta Almlöf tillställt barnomsorgsnämnden. 
  
  Kompletterad tjänsteskrivelse föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Tilläggskommentar till förvaltningens tjänsteskrivelse 1998-05-28: 
 Barnomsorgsnämnden anser att kostnaderna för 3-5-åringarna kan 

finansieras inom ram för 1998 men att beräknade kostnader 850 tkr 
för de kommande 3 åren äskas i verksamhetsplanen. 
Konsekvenserna kan annars bli att verksamhetsbidragen måste 
sänkas för övrig verksamhet med motsvarande belopp. 

 
 
 Margareta Öhman (m) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men 

föreslår att man stryker sista meningen i tilläggskommentaren. 
 
 Katarina Lindered (sol) och Inger Hjerpe (fp) yrkar bifall till Karin 

Dahl-Strandin (s) förslag. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) stöder Margareta Öhmans (m) 
  avslagsyrkande. 
 
 
 Propositionsordning 
 1. Karin Dahl-Strandins (s) förslag: Arbetsutskottets förslag utan sista 

meningen i tilläggskommentaren 
 2. Margareta Öhmans (m) yrkande: Avslag på arbetsutskottets 

förslag 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt Margareta Öhmans yrkande. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  5 ja-röster för Karin Dahl-Strandins (s) förslag: 
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  Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Kerstin Zetterman (s), 
  Katarina Lindered (sol) och Inger Hjerpe (fp)  
 4 nej-röster : Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), 
  Maj-Britt Brantingson (m) och ordförande Elisabeth Fagerlund (c). 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 

 Barnomsorgsnämnden anser att kostnaderna för 3-5-åringarna kan 
finansieras inom ram för 1998 men att beräknade kostnader 850 tkr 
för de kommande 3 åren äskas i verksamhetsplanen. 

 
 
  Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), Maj-Britt 
  Brantingson (m) och ordförande Elisabeth Fagerlund (c) reserverar 
  sig till förmån för Margareta Öhmans (m) förslag. 
 _______ 
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Ytterligare kostnadsberäkning för barn 3-5 år 

AU § 90 BoN § 92 Dnr 1998.006   907 

 
  Vid barnomsorgsnämndens sammanträde 1998-05-19 fick  
  förvaltningen i uppdrag att beräkna kostnaderna för 2 barn per 
  förskola i lägsta timintervall; verksamhetsbidrag nivå 2,17-24,99 tim. 
 
 
 Antal Verksamhetsbidrag Avgiftsintäkter 

(1 barn) 
Kommunala 
förskolor 

16 34.177/plats/år 
totalt 1.093 tkr 

1.310/plats/per 11 
mån 
totalt 461 tkr 

Enskilda förskolor 13 28.371/plats/år 
totalt 738 tkr 

 --- 

 
 
  Sammantagna kostnader beräknas till 1.370 tkr. 
 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
 
 
 
 
 Ajournering 19.20-19.25 
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Preliminärt prognostiserat överskott 1998 

AU § 92 BoN § 93 Dnr 1998.005   042 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder med 

anledning av det prognostiserade överskottet som redovisades i den 
första kvartalsuppföljningen för barnomsorgen. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-28 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
   
 Eventuellt överskott används till ytterligare insatser för barn med 

särskilt stöd. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Eventuellt överskott används till ytterligare insatser för barn med 

särskilt stöd. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår tillägg till arbetsutskottets förslag: 
 Verksamhetsbidragen höjs så långt är möjligt. 
 
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar avslag på Karin Dahl-Strandins (s) 

tilläggsförslag. 
  
 Propositionsordning 
 1. Karin Dahl-Strandins (s) tilläggsförslag 
 2. Nils Lage Holmbom (m) avslagsyrkande 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Avslag på Karin Dahl-Strandins (s) tilläggsförslag. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) och Kerstin Zetterman (s) 

reserverar sig till förmån för Karin Dahl-Strandins (s) förslag.  
 _______ 
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Opåverkbara kostnader 

AU § 93 BoN § 94 Dnr 1998.005   042 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att förtydliga 

konsekvenserna för barnomsorgsnämndens budget avseende de 
opåverkbara kostnaderna. 

  
 Tjänsteskrivelse 1998-05-29 föreligger. 
  
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Kommunfullmäktige klarlägger och fastslår principer för 

opåverkbara kostnader avseende avgiftsreducering/avgiftsbefrielse 
och indrivna fordringar.  

 2. Tjänsteskrivelsen skickas till kommunledningskontoret för 
kännedom. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 1. Kommunfullmäktige klarlägger och fastslår principer för 

opåverkbara kostnader avseende avgiftsreducering/avgiftsbefrielse 
och indrivna fordringar.  

 2. Tjänsteskrivelsen skickas till kommunledningskontoret för 
kännedom. 

 _______ 
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Behov av allergianpassat daghem vid Mörbyvägen 

AU § 95 BoN § 95 Dnr 1998.038   214 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag lyft fram ärendet kring 

kvarteret Mörbyvägen. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-06-03 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Allergianpassad förskola byggs i Bällstaberg. 
 2. Allergianpassad förskola inrättas inte vid Mörbyvägen 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag punkt 1. 
 Allergianpassad förskola byggs i Bällstaberg. 
 
 
 Katarina Lindered (sol) och Kerstin Zetterman (s) avstår från att delta 

i ärendet gällande arbetsutskottets förslag punkt 2. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår som punkt 2:  
 Markerat utrymme för allergianpassad förskola vid Mörbyvägen. 
 
 Propositionsordning 
 1. Arbetsutskottets förslag punkt 2 
 2 Karin Dahl-Strandin (s) förslag 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 Enligt arbetsutskottets förslag punkt 2. 
 
 Allergianpassad förskola inrättas inte vid Mörbyvägen 
  
  
 
 Karin Dahl-Strandin (s) och Lena Sternhoff (s) reserverar sig till 

förmån för Karin Dahl-Strandins (s) förslag. 
 
 Katarina Lindered (sol) och Kerstin Zetterman (s) deltar inte i 

beslutet. 
 _______ 
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Verksamhetsplan 1999 - 2001 

AU § 96 BoN § 96 Dnr 1998.037   012 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har arbetet fram förslag till 

verksamhetsplan för åren 1999 - 2001. Förslaget föreligger. 
  
Bil. 2 Barnomsorgsförvaltningens förslag till förkortad version av 

verksamhetsplan 1999 - 2001 föreligger. 
 
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius informerar om justering av 

investeringsmedel för Bällstaberg och Haga efter kompletterande 
uppgifter från tekniska kontoret.  

 
 Verksamhetsplan 1999 - 2001 föreligger med de ändringar och 

förtydliganden som arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 
1998-06-04. 

  
  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Barnomsorgsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 1999 - 

2001 med de ändringar som arbetsutskottet beslutat. 
 
 2. Verksamhetsplanen 1999 - 2001 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att  
 1. äskade budgetmedel för allergianpassad förskola vid Mörbyvägen 

kvarstår i investeringsbudgeten. 
 2. på sidan 7 första stycket stryks” samt hur många som har rätt till 

barnomsorg.”  
 3. barnomsorgsnämnden begär 500 tkr för att inte behöva höja 

barnomsorgstaxan samt 990 tkr som kompensation för 
samordningseffekten. 

 
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 Propositionsordning 
 1. Arbetsutskottets förslag 
 2. Karin Dahl-Strandins (s) förslag. 
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 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Barnomsorgsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 1999 - 

2001 med de ändringar som arbetsutskottet beslutat. 
 
 2. Verksamhetsplanen 1999 - 2001 överlämnas till 

kommunfullmäktige; båda versionerna. 
 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) och Lena Sternhoff (s) reserverar sig till 

förmån för Karin Dahl-Strandins (s) förslag 1,2 och 3. 
 Kerstin Zetterman (s) och Katarina Lindered (sol) reserverar sig till 

förmån för Karin Dahl-Strandins (s) förslag 2 och 3. 
 _______ 
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Enskilda ärenden 

AU § 104 BoN § 97 

 
 Se särskilt protokoll i enskilda ärenden. 
 _______ 
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Övrigt 

BoN § 98 

 
 1.  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) tackar alla för vårens arbete och 
  önskar alla en skön och vilsam sommar. 
 
 2.  Nils Lage Holmbom (m) framför sitt och övriga närvarandes tack 
  till ordförande Elisabeth Fagerlund (c) för fint arbete och önskar en 
  skön sommar. 
 
 3. Karin Wingqvist (c) framför sitt och övriga närvarandes tack till 
  förvaltningen med önskan om en skön semester. 
 _______ 
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Rapporter och delgivningar 

BoN § 99 
 
 1 Protokoll 
 1.1 Kommunfullmäktige 1998-05-18 §§ 31,32,33 
  §§ 27-33, 
 1.2 Kommunstyrelsen 1998-05-04 §§ 67-81 
   
 1.3 Socialnämnden kallelse 1998-06-09 
   
 1.4 Handikapprådet  1998-03-26 §§ 1-18, 1998-05-14 §§ 19-29 
   
 2 Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1 Skolverket nr 8,9,10/98 
 2.2 Utbildningsdepartementets Nyhetsbrev nr 2, maj 1998 
  
 
 3 Delegationsbeslut arbetsutskott 
 3.1 Tolkning av regler och riktlinjer 
 3.2 Interkommunal placering- Stockholm 
  
 
 4 Delegationsbeslut barnomsorgschef/avdelningschef 
 4.1 Beslut om nedsättning eller befrielse av barnomsorgsavgift 
 4.2 Tolkning av regler och riktlinjer 
 
 _______ 


